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Følgende spørsmål til rådmannen ønskes besvart muntlig i kommunestyret 17. november: 
 
14. oktober fikk hovedutvalg for oppvekst og utdanning en skriftlig orientering om hvilke 
kartleggingsverktøy og programmer som brukes i barnehager og skoler i kommunen. Der fikk vi en liste 
over verktøy i bruk og ble samtidig orientert om at det ikke er noen kartleggingsverktøy eller 
programmer som er obligatoriske etter kommunesammenslåing. Et enstemmig hovedutvalg vedtok i 
samme møte at administrasjonen skal fremme en sak der det utredes hvordan vi kan sikre at ansatte og 
ledere i barnehage og skole får tillit til å vurdere hva slags standardiserte verktøy og metoder som skal 
tas i bruk i den enkelte barnehage og skole. Dette er et tydelig politisk signal til administrasjonen om 
tillit til de ansattes faglighet. Tillit er også fundamentet for den nylig vedtatte styringsmodellen for 
kommunen. 
 
Dette står i sterk kontrast til at barnehagelærere i kommunale barnehager i tidligere Drammen i disse 
dager blir bedt om å gjennomføre en obligatorisk kartlegging gjennom skoletrivsel.no. Ansatte som har 
stilt spørsmål ved gjennomføringa av dette fordi de anser det som faglig unødvendig og etisk uforsvarlig, 
har fått beskjed om at det er obligatorisk å gjennomføre fordi barnehagene styres etter planer og vedtak 
i de tidligere kommunene. 
 
SVs spørsmål til rådmannen er derfor, styres virksomhetene i nye Drammen kommune av planer og 
vedtak fra de tidligere kommunene?  
 
Hvis dette er tilfelle, hva er begrunnelsen for dette?  
 
Hvordan ser rådmannen på praksisen med obligatoriske krav om bruk av bestemte verktøy vedtatt i de 
gamle kommunene, når de politiske signalene og vedtatt styringsmodell peker i retning av mer tillit til de 
ansattes faglige vurderinger? 
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Svar 
 
Virksomhetene i Drammen kommune styres etter vedtatte planer for den nye kommunen. På enkelte 
områder gjenstår det fortsatt en del harmoniseringsarbeid og arbeid med å utvikle nye 
styringsdokumenter. For å sikre at barnehagene følger rammeplan for barnehage og aktuelt lovverk, er 
det nødvendig å bruke eksisterende praksis og verktøy fra tidligere kommuner til annet er vedtatt i vår 
kommune.   
  
Rådmann vil komme tilbake med sak i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning om en utredning om 
hvordan vi kan sikre at ansatte og ledere i barnehagen og skole får aktivt delta i å vurdere hvilke verktøy 
og metoder vi skal bruke i Drammen kommune. Her vil rådmann innhente innspill fra tillitsvalgte og 
ledere i sektorene. I denne utredning vil det også belyses hvordan barnehage- og skoleeier kan 
sikre at virksomhetene får tilgang til kvantitative data og hvordan dataene kan brukes i valg av metoder 
og tiltak.  
   
Programområde skoler har presentert liste over gjenstående harmoniseringstiltak, mens 
programområdet barnehage vil presentere en liste over harmoniseringstiltak i «Hovedutvalg for 
oppvekst og utdanning» før jul. Politikerne vil bli invitert til å mene noe om hvilke tiltak de ønsker å 
involveres i. Det skal også utarbeides en temaplan etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. 
Den vil tydeliggjøre ønsket kvalitet for barnehagene i Drammen kommune og komme med forslag til 
hvordan det kan jobbes systematisk og målrettet for å vedlikeholde og øke kvaliteten, noe som er et 
klart mål for Drammensbarnehagene.  
  
Inntil nye vedtak er fattet i «Hovedutvalget for oppvekst og utdanning» eller nye harmoniseringstiltak på 
plass, må Rådmann styre ut fra tidligere praksis og vedtak i de tre tidligere kommunene.  
 


